
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO
 V. UNIT EM 

R$  
V. TOTAL EM R$ MARCA

3 16.636 Kg

Açúcar refinado: de 1ª qualidade, refinado amorfo, obtido da

cana de açúcar, com aspecto, cor e cheiro próprios, sabor

doce, com teor de sacarose mínimo de 99% de p/p e

umidade máxima de 0,3% de p/p, sem fermentação, isento de

sujidades, parasitas e materiais terrosos. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Pacote de 1kg.

1,95R$         32.440,20R$        TOPÇUCAR

6 789 pcte

Amido de Milho: de 1ª qualidade, produto amiláceo extraído

do milho, cor branca, fabricado a partir de matérias primas sãs

e limpas, isentas de matérias terrosas, parasitas e larvas, sem

umidade, fermentação ou ranço. Sob a forma de pó, deverão

produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os

dedos. Embalagem íntegra e resistente de polietileno atóxico,

devendo conter: identificação e procedência, informação

nutricional, peso, número de lote, data de fabricação, data

de validade e quantidade do produto. Embalagem de 500g.

1,60R$         1.262,40R$          CAMPO BOM
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Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

7 12.604 pcte

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe

longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,

acondicionados em embalagem de polietileno atóxico, limpos

e não violados, lacrados, resistentes que garantam a

integralidade do produto até o momento do consumo.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Embalagem de 5 kg.

11,30R$       142.425,20R$      JABORANDI

8 4.190 pcte

Arroz: de 1ª qualidade, agulhinha tipo 1, branco, polido, classe

longo fino, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade

máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos,

acondicionados em embalagem de polietileno atóxico, limpos

e não violados, lacrados, resistentes que garantam a

integralidade do produto até o momento do consumo.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Embalagem de 5 kg.

11,30R$       47.347,00R$        JABORANDI



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

10 16.000 gf

Bebida Láctea Fermentada: Soro de leite e/ou soro de leite em

pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral,

açúcar, polpa sabores, amido modificado, aromatizante

sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático

(INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante

artificial, creme de soro de leite, estabilizante açúcar, gelatina

e espessante: goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Contém

leite e derivados. Pode conter soja. Não contém glúten.

Refrigerado, mistura homogênea, isento de estufamento,

mofo, sem precipitação, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico. Garrafa de 900 G.

Ingredientes: leite parcialmente desnatado e/ou leite

reconstituído parcialmente desnatado, preparado DA POLPA

DA FRUTA CORRESPONDENTE AO SABOR (SABORES: MORANGO/

FRUTAS AMARELAS / MAÇÃ, BANANA E CEREAL) 

3,77R$         60.320,00R$        REI DO QUEIJO

11 5.333 gf

Bebida Láctea Fermentada: Soro de leite e/ou soro de leite em

pó, leite pasteurizado integral e/ou leite em pó integral,

açúcar, polpa sabores, amido modificado, aromatizante

sintético idêntico ao natural da fruta, acidulante: ácido lático

(INS 270), conservante: sorbato de potássio (INS 202) e corante

artificial, creme de soro de leite, estabilizante açúcar, gelatina

e espessante: goma guar (INS 412) e fermento lácteo. Contém

leite e derivados. Pode conter soja. Não contém glúten.

Refrigerado, mistura homogênea, isento de estufamento,

mofo, sem precipitação, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico. Garrafa de 900

G.Ingredientes: leite parcialmente desnatado e/ou leite

reconstituído parcialmente desnatado, preparado DA POLPA

DA FRUTA CORRESPONDENTE AO SABOR (SABORES: MORANGO/

FRUTAS AMARELAS / MAÇÃ, BANANA E CEREAL) 

3,77R$         20.105,41R$        REI DO QUEIJO



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

14 31.851 pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade, de textura

crocante, com odor, sabor e cor característicos. Composição

básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio,

amido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos

químicos (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio,

estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de

farinha metabissulfito de sódio), contém cevada, ovo e soja.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Pacote com 200 gr.

1,16R$         36.947,16R$        NAGA

15 10.616 pcte

Biscoito salgado, tipo água e sal: de 1ª qualidade, de textura

crocante, com odor, sabor e cor característicos. Composição

básica: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

gordura vegetal, açúcar invertido, sal, carbonato de cálcio,

amido ou creme de milho, extrato de malte, fermentos

químicos (bicarbonato de amônio, bicarbonato de sódio,

estabilizante estearoil 2 - lactil lactato de sódio, melhorador de

farinha metabissulfito de sódio), contém cevada, ovo e soja.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Pacote com 200 gr.

1,16R$         12.314,56R$        NAGA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

18 21.806 pcte

Biscoito doce, tipo Maisena: de 1ª qualidade, textura crocante,

com odor, sabor e cor característicos. Composição básica:

Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar,

gordura vegetal, amido, leite em pó integral, soro de leite, sal

refinado, fermentos químicos bicarbonato de amônio,

bicarbonato de sódio e pirofosfato ácido de sódio,

emulsificante lecitina de soja, melhoradores de farinha

protease e metabissulfito de sódio e aromatizantes.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Pacote com 200 gr.

1,16R$         25.294,96R$        NAGA

20 5.597 pcte

Biscoito doce, tipo Rosquinha: de 1ª qualidade, textura

crocante, com odor, sabor e cor característicos. Composição

básica: Farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico,

açúcar, gordura vegetal (soja, palma), amido, açúcar

invertido, sal, emulsificante lecitina de soja (INS 322),

aromatizante, acidulante ácido láctico (INS 270), fermentos

químicos bicarbonato de sódio (INS 500ii) e bicarbonato de

amônio (INS 503ii). Sabores variados. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Embalagem de

400 gr.

2,55R$         14.272,35R$        RANCHEIRO

33 17.666 cx

Farinha de Aveia: 1ª qualidade, Ingredientes: farinha de aveia.

Cereal rico em fibras, proteínas, ferro, zinco e vitaminas. Selo

SBC/FUNCOR. Caixa de 200 gr.

1,92R$         33.918,72R$        APTI



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

34 3.325 Kg

Farinha de mandioca torrada: de 1ª qualidade, tipo 1, grupo

seco, subgrupo fina, classe amarela. Embalagem íntegra e

resistente, devendo conter: identificação e procedência,

informação nutricional, número de lote, data de fabricação,

data de validade e quantidade do produto. Embalagem de 1

kg.

2,45R$         8.146,25R$          VASCAINA

35 2.957 Kg

Farinha de trigo: de 1ª qualidade, trigo especial sem fermento.

Embalagem íntegra e resistente, devendo conter:

identificação e procedência, informação nutricional, número

de lote, data de fabricação, data de validade e quantidade

do produto. Embalagem de 1kg.

2,24R$         6.623,68R$          BELARINA

36 49.497 Kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de

sujidades, parasitos, larvas e materiais estranhos. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade e quantidade do produto.

Embalagem de 1 kg.

3,15R$         155.915,55R$      CALDO REAL

37 16.499 Kg

Feijão preto: de 1ª qualidade, tipo 1, grãos inteiros, isentos de

sujidades, parasitos, larvas e materiais estranhos. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade e quantidade do produto.

Embalagem de 1 kg.

3,15R$         51.971,85R$        CALDO REAL



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

38 2.957 pote

Fermento em pó: de 1ª qualidade, amido de milho

geneticamente modificado, fosfato monocálcico,

bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. Embalagem

íntegra e resistente, devendo conter: identificação e

procedência, informação nutricional, número de lote, data de

fabricação, data de validade e quantidade do produto.

Embalagem de 100 gr.

1,68R$         4.967,76R$          APTI

43 59.021 cx

Gelatina COMUM: de 1ª qualidade, açúcar, gelatina, sal,

vitamina C. Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido

fumárico. Aromatizante. Edulcorante: aspartame, ciclamato

de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica. Corantes

artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF ou Bordeaux

azul brilhante FCF e tartrazina. Embalagem íntegra e resistente,

devendo conter: identificação e procedência, informação

nutricional, número de lote, data de fabricação, data de

validade e quantidade do produto. Embalagem com 30 gr, de

sabores variados.

0,75R$         44.265,75R$        APTI

44 19.673 cx

Gelatina COMUM: de 1ª qualidade, açúcar, gelatina, sal,

vitamina C. Reguladores de acidez: citrato de sódio e ácido

fumárico. Aromatizante. Edulcorante: aspartame, ciclamato

de sódio, acesulfame de potássio e sacarina sódica. Corantes

artificiais: Bordeaux S e amarelo crepúsculo FCF ou Bordeaux

azul brilhante FCF e tartrazina. Embalagem íntegra e resistente,

devendo conter: identificação e procedência, informação

nutricional, número de lote, data de fabricação, data de

validade e quantidade do produto. Embalagem com 30 gr, de

sabores variados.

0,75R$         14.754,75R$        APTI



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

60 1.779 pcte

Macarrão goelinha: de 1ª qualidade, massa com ovos e

farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, data de fabricação e validade. Pacote de

500 gr.

1,85R$         3.291,15R$          CADORE

61 27.151 pcte

Macarrão parafuso: de 1ª qualidade, massa com ovos e

farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, data de fabricação e validade. Pacote de

500 gr.

1,84R$         49.957,84R$        CADORE

72 18.056 gf

Óleo Vegetal de Soja: de 1ª qualidade, refinado, envasado

em garrafa plástica resistente e transparente. Com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, data de fabricação e validade. Embalagem

de 900 ml.

3,40R$         61.390,40R$        ARO

73 6.018 gf

Óleo Vegetal de Soja: de 1ª qualidade, refinado, envasado

em garrafa plástica resistente e transparente. Com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, data de fabricação e validade. Embalagem

de 900 ml.

3,40R$         20.461,20R$        ARO

79 6.165 pcte

Pó de café à vácuo: de 1ª qualidade, torrado e moído à

vácuo, extra forte. Selo de pureza ABIC/ISO 9001/ Certificado

de Qualidade PQC. Embalagem íntegra e resistente, devendo

conter: identificação e procedência, informação nutricional,

número de lote, data de fabricação, data de validade e

quantidade do produto. Pacote de 500 gr.

5,33R$         32.859,45R$        ODEBRECHT



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

80 10.269 pcte

Posta de peixe (CAÇÃO): limpo, sadio, branco, cortado em

postas, sem pele, sem espinha, congelado, isento de vestígios

de descongelamento, livres de resíduos de vísceras, líquido

leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,

sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,

transparente e resistente. Contendo na embalagem

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo

de validade, carimbos oficiais e selos de inspeção do órgão

competente e data de embalagem. Deverá ser entregue a no

máximo -12ºC. Pacote de 1 kg.

16,80R$       172.519,20R$      MEGGS

81 3.423 pcte

Posta de peixe (CAÇÃO): limpo, sadio, branco, cortado em

postas, sem pele, sem espinha, congelado, isento de vestígios

de descongelamento, livres de resíduos de vísceras, líquido

leitoso, cor esverdeada, odor forte e desagradável, parasitas,

sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,

transparente e resistente. Contendo na embalagem

identificação do produto, peso, marca do fabricante, prazo

de validade, carimbos oficiais e selos de inspeção do órgão

competente e data de embalagem. Deverá ser entregue a no

máximo -12ºC. Pacote de 1 kg.

16,80R$       57.506,40R$        MEGGS

83 5.179 Kg

Sal: de 1ª qualidade, iodado, refinado, com teor de iodo igual

ou superior a 20 mg até o limite máximo de 60 mg por kg,

conforme RDC nº 130, de 26/05/03. Com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

data de fabricação e validade. Pacote de 1 kg.

0,87R$         4.505,73R$          GARÇA



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

101 20.475 pcte

Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial,

sem perfume, papel absorvente de primeira qualidade, fibras

100% naturais, não reciclado, na cor branca, picotado,

gofrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos.

2,45R$         50.163,75R$        TOILET

102 6.825 pcte

Papel higiênico folha dupla: de 1ª qualidade, tipo especial,

sem perfume, papel absorvente de primeira qualidade, fibras

100% naturais, não reciclado, na cor branca, picotado,

gofrado, medindo 30 m x 10 cm. Embalagem com 4 rolos.

2,45R$         16.721,25R$        TOILET

108 1.152 pcte

Saco plástico de lixo: cor preta, dimensões 63 x 80 cm,

capacidade de 50 litros / 10 kg, classe 1 tipo C, 10 micras, de

polipropileno. Este produto deverá seguir as normas da ABNT

NBR 9191 Julho/2002. Pacote com 50 unidades.

5,25R$         6.048,00R$          ALPLAS

Total 1.188.717,92R$   

Validade da Proposta 60 DIAS


